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 כללי .1

 הנוהל מפרט את תהליכי הקבלה למכללה של המועמדים לתארים השונים. 

 כל הכתוב בנוהל זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה. 

 המטר .2

 טיפול יעיל ומהיר בקבלת סטודנטים למכללה. .2.1

 מיצוי פוטנציאל הנרשמים וניתוב למסגרת לימודים הולמת במכללה. .2.2

 מסמכים ישימים .3

  (04-א-011-מנ)  דנטים לקראת שנה א'סטו מקדמותמעקב נוהל. 

 של המכללה תקנון אקדמי. 

 (06-א-005-נוהל מתן התאמות בבחינות לסטודנטים בעלי צרכים ייחודיים )דק. 

 הגדרות .4

 תנאי קבלה וסדרי הרשמה. -'בראה נספח  - וקבלה תנאי רישום .4.1

כללה מי שהגיש מועמדות )הגשת טופסי הרשמה( למסגרת לימודים כלשהי במ - מועמד .4.2

 ושילם דמי הרשמה.

 קבלת מועמדים. עדה במחלקה אקדמית הדנה ומחליטה על ו - ועדת קבלה .4.3

ידי המזכירות האקדמית ללא דיון -עלקבלה או דחייה של מועמד  - קבלה/דחייה מיידית .4.4

 .ידי ועדת הקבלה של המחלקה-טריונים שנקבעו עלפי קרי-עלפרטני בוועדת קבלה, 

לצורך בדיקת זכאות )ללא בונוסים( צע ציוני תעודת הבגרות ממו - לל גולמיקממוצע משו .4.5

 להרשמה.

תוספות ציון במקצועות הבגרות כולל ממוצע ציוני תעודת  - ממוצע משוקלל כולל בונוסים .4.6

לצורך דירוג  בגרות מסוימים ברמות מוגברות בהתאם לתכנית הלימודים המבוקשת

 המועמדים.

יו"ר, ראש  –( א"מנללעניינים אקדמיים ) נשיאמשנה לועדה שחבריה הם  - ועדת חריגים .4.7

מחלקה )רמ"ח( של תכנית הלימודים המבוקשת ומזכיר אקדמי. ועדה זו דנה באישור 

 מועמדים שלא עמדו בתנאי ההרשמה.

 אחריות .5

 האחראי להפעלת הנוהל הוא המזכיר האקדמי של המכללה.
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 שיטה .6

 קליטת טופסי הרשמה ועיבוד הנתונים .6.1

ירשם דרך אתר מועמד ללימודים  –שמה ומסמכים ממועמד קבלת טופסי הר .6.1.1

ומסמכים נלווים כמפורט בתנאי הרישום )נספח ב'( ושובר תשלום  המכללה, ויגיש

 דמי הרשמה.

המזכירות האקדמית תקלוט במחשב את נתוני המועמד כפי  –בדיקת מסמכים  .6.1.2

 שמופיעים בטופס ההרשמה, תוך פירוט המסמכים החסרים.

עם פירוט  נספח ג'(ב)דוגמא  דמית תשלח למועמד "אישור הרשמה"המזכירות האק .6.1.3

  .המסמכים החסרים

דף  , לאחר קליטת הנתונים במחשב,המזכירות האקדמית תצרף לתיקו של המועמד .6.1.4

בדף זה יפורטו ציוני  ונתוני קבלה של המועמד. )דוגמא בנספח א'(פרטים אישיים 

, הממוצע המשוקלל לל הגולמישל המועמד, הממוצע המשוקהבגרות הרלוונטיים 

וציון הבחינה הפסיכומטרית שלו. למועמד שלמד בעבר  כולל בונוסים של המועמד

פטור מלימודים כלליים לסטודנטים  במכללה יצורף גיליון ציוניו מלימודים אלו.

עד  בפועל והכלליים שנלמד לכמות הקורסים שמגיעים ממוסד אחר יינתן בהתאם

 .באותה עתבמכללה המכסה הנהוגה 

 טיפול במועמדים שאינם עומדים בדרישות ההרשמה או טרם הציגו מסמכים חסרים .6.2

המזכירות האקדמית תבדוק את עמידת המועמד בתנאי הרישום ותוציא מכתב  .6.2.1

 המאשר קבלה למכללה תוך פירוט המסמכים החסרים.

 המועמד עומד בתנאי הרישום, יועבר תיקו לוועדת קבלה.אם  .6.2.2

ומד בתנאי הרישום, משום שטרם הביא את כל המסמכים המועמד אינו עאם  .6.2.3

הנדרשים, יושעה הטיפול בתיקו עד להשלמת המסמכים החסרים ועד לא יאוחר 

המזכירות האקדמית תשלח תזכורת  משבועיים לפני תחילת שנת הלימודים.

לסטודנטים אלו עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים. עם השלמת המסמכים 

בתנאי הרישום, יועבר תיקו של המועמד לוועדת קבלה מחלקתית  החסרים ועמידה

אם המועמד אינו עומד בתנאי ההרשמה, ניתן  של תכנית הלימודים המבוקשת.

במקרים מיוחדים להביא את תיקו בפני המחלקה  שתחליט  אם יועבר לדיון 

 או לא.  א"מנלבוועדת  חריגים  אצל ה

 מה, יופנה ללימודים חלופיים, ראה סעיף במידה והמועמד אינו עומד בתנאי ההרש .6.2.4

 הליך קבלהת .6.3

, יתקיימו אחת לחודש החל מתחילת ףסמסטר חורעדת קבלה, לגבי וישיבות ו .6.3.1

לגבי סמסטר אביב,  הליך הקבלה.תמתחילת ספטמבר ועד תום  הצורך אפריל ולפי
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מתחילת ינואר ועד  ולפי הצורךיתקיימו הישיבות אחת לחודש מתחילת נובמבר 

 ליך הקבלה.תום ה

את תיקם האישי של ועדה ויא מזכיר הבעדת קבלה, יווישיבה של לקראת כל  .6.3.2

מועמדים שהתקבלו, שנדחו ואשר הדוחות על הנדונים בוועדה. כמו כן, יוציא את ה

דו"ח יפרט את נתוני המועמדים כולל ציון סכם, הטרם התקבלה לגביהם החלטה. 

אישור  -ג' דוגמת דו"ח בנספחיכומטרי )ציון בגרות, ציון בגרות באנגלית וציון פס

  .(הרשמה

מפעם לפעם בישיבתה הראשונה בכל שנת לימודים ותעדכן קבלה תגדיר הועדת  .6.3.3

ותעביר את הקריטריונים האלה למזכירות האקדמית. קבלה אוטומטית תנאי 

המזכירות האקדמית תוציא הודעות קבלה למועמדים העומדים בקריטריונים אלו 

 הקבלה הראשונה ולאחר מכן אחת לשבוע לגבי מועמדים חדשים. מיד לאחר ועדת

בישיבתה הראשונה בכל שנת לימודים ותעדכן מפעם לפעם ועדת הקבלה תגדיר  .6.3.4

ועדת והרמ"ח. הרמ"ח יכול לקבל, ללא דיון פרטני בידי -תנאי מינימום לקבלה על

 הקבלה, מועמד העומד בתנאים אלו.

ידי הרמ"ח יידונו -לה מיידית או עלתיקיהם של מועמדים שלא התקבלו בקב .6.3.5

 עדת הקבלה.ובישיבת ו

ועדה פרוטוקול מפורט הכולל את ועדת קבלה, יוציא מזכיר הובתום כל ישיבה של ו .6.3.6

ות רמ"ח שנקבעו, את רשימהידי -הקריטריונים לקבלה מיידית וקבלה על

נדחו וכן כל החלטה אחרת. הפרוטוקול יתויק במזכירות המועמדים שהתקבלו וש

 אקדמית.ה

העדיפות השנייה תידון רק במקרה  –עדיפות שנייה בטופס ההרשמה  מועמד שציין .6.3.7

של תשובה שלילית לעדיפות הראשונה ורק אם יישארו מקומות במחלקה של 

העדיפות השנייה. הודעת השלילה מהעדיפות הראשונה תצא רק לאחר בדיקת כל 

זכירות האקדמית תתקשר העדיפויות. מועמד שלא ציין עדיפות שנייה ונדחה, המ

 אליו לבירור עדיפות אחרת לפני שליחת מכתב דחייה.

-תשובות סופיות לכל המועמדים )כולל אלו שלא הציגו מסמכים חסרים( יישלחו על .6.3.8

ידי המזכירות האקדמית לא יאוחר משבועיים לפני תחילת הלימודים. יחד עם 

 ותרו מקומות פנויים. זאת, ניתן לקבל אנשים נוספים בהרשמה מאוחרת במידה ונ

 ת קבלההודע .6.4

נספח )מועמד המתקבל ללימודים יקבל על כך הודעה בכתב מהמזכירות האקדמית  .6.4.1

לא יאוחר מחודשיים מיום ההרשמה למכללה ולא יאוחר מחודש לפני תחילת  (ד'

שנת הלימודים )למעט מועמדים שנרשמו פחות מחודש לפני תחילת שנת 
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תוך אשר יש לשלמו ף שובר לתשלום המקדמה הלימודים(. להודעת הקבלה יצור

 קבלת מכתב הקבלה ללימודים.שבועיים מיום 

 המזכירות האקדמית תעקוב אחר תשלום המקדמה לפי "נוהל מעקב מקדמות .6.4.2

 ."סטודנטים לקראת שנה א'

וף חוזר מחלקתי למכתב הקבלה יצורף מכתב מהרמ"ח המברך על הקבלה בציר .6.4.3

כרות במחלקה, הכנת מערכת שעות, דרכי מועד מפגש היהמפרט מידע כגון: 

 התקשרות לבירורים וכל מידע נוסף שהרמ"ח מוצא לנכון.

 הודעת דחייה .6.5

מהמזכירות האקדמית לא ( ה')נספח מועמד שנדחה יקבל על כך הודעה בכתב  .6.5.1

תצורף המלצה למסמך הדחייה יאוחר משבוע ממועד קבלת ההחלטה בעניינו. 

הקדם אקדמית להגיע לראיון הכוון ולהכרת מכינה וללהנדסאים  מכללהל לפנות

 החלופות הקיימות במכללה.

יועץ המכינה ייזום פנייה טלפונית לנדחים להגיע לראיון משותף עם רכז המגמה  .6.5.2

 להנדסאים. כך יוצגו בצורה ממצה מכלול החלופות המוצעות.במכללה 

 קשר עם המתקבלים עד תחילת שנת הלימודים .6.6

ישלחו לסטודנטים מפעם לפעם מידע לצורך המחלקה והמזכירות האקדמית  .6.6.1

  . שמירת קשר. הדיוור ייעשה דרך המזכירות האקדמית 

אגודת הסטודנטים תפיץ באמצעות המזכירות האקדמית מסמך למתקבלים  .6.6.2

 שיעדכן פרטים אודות ההרשמה לאגודה. למסמך זה יצורף עיתון המכללה האחרון.

ה נוסף יישלח למתקבלים עד וחומר הסבר מכתבי הודעה על פתיחת הלימודים .6.6.3

ידי המזכירות -עלועד אחרון המתקבלים,  שבועיים לפני תחילת הלימודים

 האקדמית.

 ועדת חריגים לקבלת סטודנטים לקויי למידה .6.7

ועדת החריגים לקבלת סטודנטים לקויי למידה תדון במועמדים לקויי למידה אשר  .6.7.1

לקה המבוקשת על לא עמדו בציון הסף של הבחינה הפסיכומטרית לקבלה למח

רשאים להגיש בקשה רק מועמדים שבידם אבחון המעיד על לקות למידה ידם. 

ניתן לקבל במסגרת זו מספר קטן ואשר לא קיבלו התאמות בבחינה הפסיכומטרית. 

 מכלל המתקבלים למכללה באותו מחזור. 1%של סטודנטים שלא יעלה על 

ית, רמ"ח נוסף ומנהל , רמ"ח של המחלקה הרלוונטא"מנלועדה מורכבת מההו .6.7.2

 מרכז התמיכה ללקויי למידה.

ראש המחלקה המעוניין לבחון את קבלת המועמד למחלקתו, יפנה אותו למנהל  .6.7.3

 מרכז התמיכה.
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המועמד יידרש למלא ולהעביר למנהל מרכז התמיכה טופס בקשה לוועדת חריגים  .6.7.4

טודנטים ( ושאלון הפנייה לאבחון )ראה נוהל מתן התאמות בבחינות לס ח' )נספח

 .בעלי צרכים ייחודיים(

לאבחון מקצועי במכון מוסמך איתו עובדת  מועמדמנהל מרכז התמיכה יפנה את ה .6.7.5

ידי המועמד ומחצית תממן -ישולם עלמחצית התשלום עבור האבחון המכללה. 

 המכללה.

בהתבסס על ממצאי האבחון, המכון המאבחן ומנהל מרכז התמיכה יכינו חוות דעת  .6.7.6

-ה את ההטיה המשוערת לרעת המועמד במבחן הפסיכומטרי עלמקצועית המעריכ

 פי אופי וחומרת הלקות והרלוונטיות שלה למדידה שגויה בבחינה הפסיכומטרית.

 את חוות הדעת המקצועית. א"מנלמנהל מרכז התמיכה יעביר ל .6.7.7

אם לקבלו ללמוד. עדה, הוועדה תדון במועמד ותחליט יזמן את חברי הוו א"מנלה .6.7.8

 את ההחלטה למזכירות האקדמית. יעביר א"מנלה

 המזכירות האקדמית תשלח למועמד מכתב קבלה או מכתב דחייה. .6.7.9
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 הגדרת התהליך .7

פעילות 
אחראי  מועד אחרון לביצוע הפעילות מס'

 מסמכים ביצוע

1 

תאריך אחרון להרשמה  הגשת מועמדות
 כפי שייקבע באותה שנה,

 :כללרך בד
 ורףלסמסטר ח 30.9 
 לסמסטר אביב 1.3 

 ,תעודת בגרותטופס הרשמה,  המועמד
 ,תוצאת הבחינה הפסיכומטרית

 ,צילום תעודת זהות
 ,אישור על שירות צבאי
 ,שתי תמונות פספורט

 ,שובר תשלום דמי הרשמה
טפסים נוספים לפי בקשת 

 המחלקות

קליטת טופסי  2
 הרשמה

ימים מקבלת  10תוך 
 טופסי הרשמה

מזכירות 
 אקדמית

ופס קליטת פרטים וריכוז ט
 ( ו')נספח  ציונים

3 

, בדיקת תנאי רישום
פקת אישור נה

, קבלה/דחייה הרשמה
  מיידים וועדת חריגים

ימים מקבלת  10תוך 
 טופסי הרשמה

מזכירות 
 אקדמית

אישור הרשמה  -מכתב למועמד
 עם פירוט מסמכים חסרים

 (ג' )נספח

4 

סמסטר חורף: אחת  ועדת קבלהודיון ב
החל מתחילת  לחודש

וחר מחמישי אפריל ולא יא
בכל חודש ולפי הצורך 

מתחילת ספטמבר ועד תום 
  הליך הקבלהת

 אחת לחודשסמסטר אביב:
מתחילת נובמבר ולא 

אוחר מחמישי בכל חודש י
מתחילת ינואר  ולפי הצורך
 הליך הקבלהתועד תום 

 עדת קבלהופרוטוקול ו ועדת קבלה

5 
תנאי קבלה קביעת 

אי ותנאוטומטית 
 רמ"חידי קבלה על 

ישיבה ראשונה בכל שנה 
 עדת קבלהושל ו

טופס המפרט תנאי קבלה  רמ"ח
 (ז'מידיים )נספח 

6 

 תהודע
 קבלה/ דחייה

ים מיום יחודשמ לא יאוחר
לא יאוחר ההרשמה ו

מחודש לפני תחילת 
 הלימודים

מזכירות 
 אקדמית

)נספחים  הודעה קבלה/דחייה
 ד', ה'(

7 

טיפול במועמדים 
רם הציגו אשר ט

 מסמכים חסרים

לפני  ייםלא יאוחר משבוע
 תחילת הלימודים

מזכירות 
/  אקדמית

 מרכז מידע

 מכתב תזכורת למועמדים
 , התקשרות טלפוניתבדוא"ל

רשימת מועמדים חסרי ל
 מסמכים

8 

יצירת קשר עם 
המתקבלים עד 

תחילת שנת 
 הלימודים

 ,רמ"ח מדי חודש או חודשיים
מזכירות 
, אקדמית
אגודת 

 טודנטיםהס

משלוח חוזרים ומכתבים שונים 
 , דקן הסטודנטיםשל המחלקה



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 16-ע-002-מס' נוהל: אק

 
 
 
 
 
 

 04מהדורה: 
 2016, באוגוסט 8תאריך:  טוס: עדכוןסטא אקדמי

  7 מתוך 7 עמוד שם הכותב: גב' רעיה לוטן נוהל קבלה למכללה
 

 04-9882016פקס  l 1-700-70-80-05 מידע מרכז l    04-9901911 טל , 2161002 כרמיאל , 51 סנונית רח׳ )   lר”ע( להנדסה האקדמית המכללה בראודה אורט

ORT Braude College l P.O.Box 78, Karmiel l 2161002, Israel l Tel: 972-4-9901911 l Fax: 972-4-9882016 www.braude.ac.il  

 

9 

הודעות על פתיחת 
 הלימודים

חודש לפני תאריך פתיחת כ
 הלימודים

מזכירות 
 אקדמית

וחומר הסברה  א"מנלמכתב 
השונות  נוסף מן המחלקות

 במכללה
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 ועדת חריגים

פעילות 
אחראי  מועד אחרון לביצוע הפעילות מס'

 סמכיםמ ביצוע

הפניית המועמד  10
 למנהל מרכז התמיכה

  רמ"ח  תוך שבוע ממועד ההרשמה

11 
טפסים העברת 

מלאים למנהל מרכז 
 התמיכה

תוך שלושה ימים מיום 
טופס בקשה לוועדת חריגים,  מועמד הפנייתו למרכז התמיכה

 שאלון הפנייה לאבחון

הפניית המועמד  12
 לאבחון מקצועי

ת תוך שבועיים ממועד קבל
 פרטי המועמד

מנהל מרכז 
 התמיכה

 

13 

הכנת חוות דעת 
 מקצועית על המועמד

עד שלושה שבועות לאחר 
 שהסטודנט ניגש לאבחון

מכון 
מאבחן 

ומנהל מרכז 
 התמיכה

 חוות דעת מקצועית

העברת חוות הדעת  14
 א"מנלהמקצועית ל

תוך שלושה ימים ממועד 
 הכנת חוות הדעת

מנהל מרכז 
 התמיכה

 צועיתחוות דעת מק

15 
זימון חברי הוועדה 

 ודיון בקבלת המועמד
תוך שלושה ימים ממועד 

 קבלת חוות הדעת
, א"מנל

וועדת 
 חריגים

 חוות דעת מקצועית

16 
העברת החלטת 

הוועדה למזכירות 
 האקדמית

תוך יומיים ממועד 
 התכנסות הוועדה

 החלטת הוועדה א"מנל

משלוח מכתב  17
 קבלה/דחייה

ת תוך יומיים מיןם קבל
 החלטת וועדת חריגים

המזכירות 
 האקדמית

 מכתב קבלה / דחייה

 
 
 מדדים .8

 שיעור המתקבלים מתוך הנרשמים.  .8.1

משך הזמן הממוצע לקבלת / דחיית סטודנט ממועד הגשת המועמדות ועד משלוח מכתב   .8.2

 קבלה / דחייה סופית.

 

 חתימות .9

 

 

 

 
 
 



 

 נספח א'
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 נספח ב'

  : תנאים להגשת מועמדות1פרק 
 :לשלוש קבוצותבמכללה מסווגים לימודים תכנית י המינימום להגשת מועמדות לתנא

  :קבלה כללייםרישום ותנאי  .א

  . ציוני בחינות בגרות1
 . ציון פסיכומטרי2

 . סף להרשמה באנגלית3

 תנאי קבלה מחלקתיים .ב

 תשלום דמי הרשמה .ג

 

 מפורטים להלן:תנאים הבכל הרשאי להגיש מועמדות ללימודים מי שיעמוד 
 

 תנאי רישום וקבלה כלליים .א

 . תעודת בגרות 1

 , שיעמוד בכל התנאים הבאים:בעל תעודת בגרות ישראליתמועמד  1.1
 :לפחותהצגת תעודת בגרות ישראלית, הכוללת 

  .יח"ל 4בחינה במתמטיקה ברמה של  .א
 יח"ל . 4בחינה באנגלית ברמה של  .ב

 יח"ל. 4ל ברמה ש( שאינו אנגלית ומתמטיקה נוסף )בחינה במקצוע מוגבר  .ג

הציון המינימלי הנדרש בכל אחד מהמקצועות המפורטים לעיל  )גם אם מספר היחידות גדול יותר(, הוא 
ובכל מקרה לא  -בהתאם לתנאי הקבלה המחלקתיים המפורטים להלן )סעיף ב' "תנאי קבלה מחלקתיים"( 

 .60יפחת מציון 

מפורט )אופן החישוב  70לא יפחת מציון של כל ציוני הבגרות  ,ללא בונוסים ,מוצע ציונים משוקללמ .ד
 להלן(.בפרק "אופן הקבלה"  2.1סעיף ב

 הערה
ברמה במתמטיקה הכוללת בחינה תעודת בגרות ישראלית,  בעלמועמד  רשאי להגיש מועמדות ללימודים גם

בהצלחה עפ"י תנאי הקבלה המחלקתיים קורס אך עבר שאינה עונה על הדרישות להגשת מועמדות, 
 הנדסה במכללה. -מכינת קדםמתמטיקה ב

 
 ו:בחינות הכניסה אלדרישות ב, שיעמוד מועמד בעל תעודת בגרות מוכרת מחו"ל*    1.2 

 הציון המינימלי הנדרש בהתאם לתנאי הקבלה המחלקתיים. יח"ל. 4ברמה של  מתמטיקה

 ורים מהבחינה.בארץ פט ועמדים בעלי דיפלומת הנדסאי ממכללה מוכרתלפחות. מ 60ציון  -ברמה ג' עברית

 הציון המינימלי הנדרש: בהתאם לתנאי הקבלה המחלקתיים.  יח"ל.  4ברמה של  אנגלית
 הבחינה היא בחינת סיווג לרמות באנגלית.

. הציון (, הנדסה אופטית)למועמדים למחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה יח"ל  3ברמה של  פיזיקה
 הנדרש בהתאם לדרישות המחלקה.

 לפחות. 60. הציון הנדרש הוא יח"ל )למועמדים למחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה( 3ברמה של  כימיה
 

חייבים להמציא, בנוסף לצילום התעודה המקורית, תרגום לעברית של תעודת  תעודת בגרות מחו"לבעלי  *
הבגרות, כולל פירוט הציונים. התרגום חייב להיות חתום על ידי רשות משפטית או מוסדית מוסמכת 

ת. בנוסף, יש לצרף לתעודות אישור ממשרד החינוך על כך שהתעודה שוות ערך לתעודת בגרות ומוכר
 בישראל. 

, 22יסודית במשרד החינוך, רח' כנפי נשרים -לצורך קבלת האישור יש לפנות למחלקה לאישור השכלה על
עודת הבגרות מחו"ל . הּפנייה בצירוף תרגום נוטריוני מקורי של ת02-5601371גבעת שאול, ירושלים, טל. 

 וצילומי תעודת זהות ותעודת עולה.

 

 מועדי בחינות הכניסה לבעלי תעודת בגרות מחו"ל
 אשר מתפרסמים מדי שנה בשנתון המכללה.בתאריכים  במועד אחד בלבד כל הבחינות מתקיימות
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 ציון הבחינה הפסיכומטרית . 2
 

ועמדים, בין אם הם בעלי השכלה חובת הגשה של תוצאות הבחינה הפסיכומטרית חלה על כל המ
תיכונית קודמת ובין אם נרשמו לשנה מתקדמת. ציון הבחינה הפסיכומטרית המקנה זכות לדיון -על

 בקבלה ללימודים במכללה:
 

 בדגש רב תחומי או בדגש כמותי. –לפחות  550ציון 
 
 
 . סף הרשמה לאנגלית3
 

במרכיב  האנגלית  85ודים במכללה הוא הציון המינימלי באנגלית המקנה זכות לרישום ללימ 3.1
 במבחן אמי"ר. 185בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר"ם או ציון 

 
 לפחות במבחני הסיווג. 70/170הערה: לא ישובץ מועמד לקורס אנגלית ללא ציון 

 
 יש לבדוק את הדרישה המחלקתית בסעיף ב' "תנאי רישום מחלקתיים".

 
, קיימות שתי 3.1במרכיב האנגלית כמפורט בסעיף  84 –ל  70בין למועמדים שציוניהם נעים  3.2

 אפשרויות לאישור ועדת הקבלה:
 

 א. להשתתף בקורס אנגלית לפני תחילת הלימודים, להשיג ציון "עובר".
 

 ב. להגיש מועמדות לרישום "על תנאי".
 

יתחיל ללמוד  אם יתקבל כסטודנט "על תנאי", בכפוף להחלטת המחלקה ותנאי הרישום הכלליים,
את הקורסים האקדמיים במקביל ללימודי אנגלית ברמה "טרום בסיסי" )השיבוץ יעשה בהתאם 

 לציונו באנגלית לפי הפירוט לעיל(.
 

אם עד סוף הסמסטר הראשון ללימודיו במכללה לא ישיג ציון "עובר" בקורס אנגלית "טרום 
השלים את רמת הידע הבסיסי בקורס יופסקו לימודיו עקב אי מילוי תנאי קבלה. אם  –בסיסי" 

אנגלית "טרום בסיסי" ועמד בו בהצלחה בציון "עובר", יתקבל כסטודנט "מן המניין" ויוכל 
להתקדם  בשרשרת קורסי האנגלית )מבלי להבחן בבחינת אמיר"ם או אמיר(. כל האמור לעיל 

 בכפוף לתנאי הרישום הכלליים.
 



 

 םתנאי קבלה מחלקתיי .א

 ות הנוספות לדרישות הכלליות, שפורטו בסעיף א' לעיל. להלן פירוט הדריש
זכות הדרישות מסווגות לפי תכניות הלימודים. הציונים המפורטים להלן הם תנאים מינימליים, המקנים 

 .לדיון בקבלה ללימודים במכללה
 

 הנדסה אופטית
 מלי ים לציון בחינה מיניבגרות ישראלית נדרשעלי תעודת בנוסף לדרישות הכלליות, ב

 במקצועות הבאים:
 יח"ל. 5ברמה של  75יח"ל או ציון  4ברמה של  90ציון    - מתמטיקה

 .הנדסה במכללה-בקורס פיזיקה במכינת קדם 75ציון   :לחילופין  יח"ל. 5ברמה של   70ציון   -פיזיקה 
 יח"ל. 5ברמה של  65יח"ל או ציון  4ברמה של   70ציון  - אנגלית

 
. פחותל 70יח"ל בציון  5ברמה של  פיזיקהבבחינת כניסה בנדרשים לעמוד  ו"לתעודת בגרות מחבעלי 

במכינת  פיזיקהלפחות קורס  75אם יעברו בציון מועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, 
 .של המכללה הנדסה-קדם

 
 הנדסת ביוטכנולוגיה

  מינימליים לציון בחינה נדרש בגרות ישראליתעלי תעודת בבנוסף לדרישות הכלליות, 
 במקצועות הבאים:

 יח"ל. 5ברמה של  65יח"ל או ציון  4ברמה של  75ציון  -מתמטיקה* 
קורס הכנה בכימיה במכינה ב 60יון לחילופין: צ  יח"ל. 5יח"ל או ברמה של  3ברמה של  60ציון   - כימיה
 .אקדמית במכללה-הקדם

 יח"ל.  5ברמה של  60 יח"ל או ציון 4ברמה של  70ציון   -אנגלית 
  לפחות. 60בציון  יח"ל 3ברמה של  כימיהלעמוד בבחינת כניסה בנדרשים  תעודת בגרות מחו"לבעלי 

במכינת  כימיהלפחות קורס  60אם יעברו בציון מועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, 
 של המכללה. הנדסה-קדם

 *הערה
לפחות במבוא למתמטיקה  65, חייב בציון 65-69יח"ל בין  5או  75-79ין יח"ל ב 4מי שציונו במתמטיקה 

 אקדמית.
 נדסת חשמל ואלקטרוניקהה

  מינימלי ים לציון בחינהבגרות ישראלית נדרשעלי תעודת בנוסף לדרישות הכלליות, ב
 במקצועות הבאים:

 יח"ל. 5ברמה של  70יח"ל או ציון  4ברמה של  75ציון  - מתמטיקה
 יח"ל.  5ברמה של  60יח"ל או ציון  3ברמה של  70ציון   - פיזיקה
 יח"ל או יותר. 4ברמה של  60ציון   -אנגלית 
  לפחות. 70בציון  יח"ל 3  לעמוד בבחינת כניסה בפיזיקה ברמה שלנדרשים  תעודת בגרות מחו"לבעלי 

במכינת קורס פיזיקה  לפחות 70אם יעברו בציון מועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, 
 של המכללה. הנדסה-קדם

 בנוסף:מכינה אקוי'. או  75יח"ל בציון  5פיזיקה  – בנוסףמועמדים למסלול השלמה )פטור מקורסים( חייבים 
של הבחינה  במרכיב האנגליתלפחות  90של הבחינה הפסיכומטרית, ציון  במרכיב הכמותילפחות  110ציון 
 כומטרית )או ציון באנגלית שקול במבחן אחר באישור היחידה לאנגלית(הפסי

 
 נדסת מכונותה

 במקצועות הבאים: מינימליים לציון בחינה נדרש בגרות ישראליתעלי תעודת בבנוסף לדרישות הכלליות, 
  .יח"ל 5ברמה של  65או ציון יח"ל  4ברמה של לפחות  75ציון  - מתמטיקה

 יח"ל או יותר. 4ה של ברמ 60ציון   - אנגלית
חייב, טרם תחילת הלימודים, בקורס מבוא  65-69יח"ל בין  5או  75-79יח"ל בין  4מי שציונו במתמטיקה 
 למתמטיקה אקדמית.

 
 



 

 
 הנדסת מערכות מידע

 במקצועות הבאים: מינימליים לציון בחינה נדרש בגרות ישראליתעלי תעודת בבנוסף לדרישות הכלליות, 
 יח"ל. 5ברמה של  70יח"ל או ציון  4ברמה של  75יון צ  - מתמטיקה

 יח"ל או יותר. 4ברמה של  60ציון   - אנגלית
 של הבחינה הפסיכומטרית. ברכיב הכמותילפחות  110ציון בנוסף: 

 
. לפחות 75יח"ל בציון  4בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה של נדרשים לעמוד  תעודת בגרות מחו"לבעלי 

 מתמטיקהקורס  לפחות 75אם יעברו בציון דים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, מועמדים שאינם עומ
 של המכללה. הנדסה-במכינת קדם

 

 הנדסת תכנה
 במקצועות הבאים: מינימליים לציון בחינה נדרש בגרות ישראליתעלי תעודת בבנוסף לדרישות הכלליות, 

 יח"ל. 5ברמה של  70יח"ל או ציון  4ברמה של  75ציון  - מתמטיקה
 יח"ל או יותר. 4ברמה של  60ציון   - אנגלית
 של הבחינה הפסיכומטרית. ברכיב הכמותילפחות  110ציון בנוסף: 

. לפחות 75יח"ל בציון  4בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה של נדרשים לעמוד  תעודת בגרות מחו"לבעלי 
 מתמטיקהלפחות קורס  75ציון אם יעברו במועמדים שאינם עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות, 

 .של המכללה הנדסה-במכינת קדם
 

 הנדסת תעשייה וניהול
 במקצועות הבאים: מינימליים לציון בחינה נדרש בגרות ישראליתעלי תעודת בבנוסף לדרישות הכלליות, 

טיקה תממקורס ב 80יון לחילופין: צ   יח"ל. 5ברמה של  70יח"ל או ציון  4ברמה של  80ציון  - מתמטיקה
 הנדסה של המכללה.-במכינת קדם

 יח"ל או יותר. 4ברמה של  60ציון  - אנגלית
בקורס אנגלית של הבחינה הפסיכומטרית, או השגת ציון "עובר"  במרכיב האנגליתלפחות  85ציון  בנוסף:

 ."טרום בסיסי" טרם הקבלה ללימודים
 

 מתמטיקה שימושית
 במקצועות הבאים: מינימליים לציון בחינה נדרש ישראליתבגרות עלי תעודת בבנוסף לדרישות הכלליות, 

 יח"ל. 5ברמה של  75יח"ל או ציון  4ברמה של  90ציון   - מתמטיקה
 יח"ל או יותר. 4ברמה של  60ציון   - אנגלית
. לפחות 90יח"ל בציון  4בבחינת כניסה במתמטיקה ברמה של נדרשים לעמוד  תעודת בגרות מחו"לבעלי 

 מתמטיקהלפחות קורס  85אם יעברו בציון עומדים בתנאי זה יוכלו להגיש מועמדות,  מועמדים שאינם
 .של המכללה הנדסה-במכינת קדם

 



 

 תשלום דמי הרשמה .ב

 כל מועמד חייב בתשלום דמי הרשמה. 
 התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. 

 ללימודים או ביטל הרשמתו ללימודים. גם אם לא התקבל המועמד ,דמי ההרשמה אינם מוחזרים
 

 הערות כלליות
מועמד העומד בדרישות המפורטות זכאי להירשם ללימודים, אך ההרשמה אינה בבחינת הוכחה שהתקבל  .א

פה רק לשנת הלימודים ק  ללימודים. מועמד המתקבל ללימודים יקבל על כך הודעה בכתב. הודעת קבלה ת
 ולסמסטר המצוינים בה.

 מועמדים, בין אם הם בעלי השכלה ההכלליים והמחלקתיים חלים על כל תנאי הקבלה  .ב
 תיכונית או אקדמית אשר נרשמו לשנה מתקדמת.-על

הודעה למועמדים בהמתנה: מועמדים שלא התקבלו לתכנית הלימודים שביקשו, עשויים לקבל הודעה על  .ג
ועמדים אלו עשויים להתקבל תכניות לימודים חלופיות אליהן יוכלו להתקבל. במידה שיתפנה מקום, מ

 במועד מאוחר יותר לתכנית הלימודים שביקשו תחילה.

 מקרים חריגים יופנו לוועדת הקבלה ויידונו לגופו של עניין. .ד

 מועמד שאינו מתכוון לממש את לימודיו, מתבקש להודיע על כך בכתב למזכירות האקדמית. .ה

 
 
 

 אופן הקבלה: 2פרק 
 י הישגיו בתעודת הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית.המחלקה תקבע קבלתו של מועמד לפ

 
בממוצע ציוני  - חישוב ממוצע ציוני תעודת הבגרות לצורך בדיקת זכאות להרשמה )ממוצע גולמי( 2.1

הבגרות נכללים כל המקצועות החיצוניים המופיעים בתעודת הבגרות. לא ניתן להשמיט מקצוע גם אם מספר 
 .21-יחידות הלימוד גדול מ

 
 וב הממוצע המשוקלל:שיטת חיש

 יש לכפול את הציון במספר יחידות הלימוד. (1)

 יש לחבר את המכפלות ולסכמן. (2)

 יש לחלק את סכום המכפלות בסכום יחידות הלימוד. (3)

 ומעלה בממוצע הבגרות המחושב באופן זה. 70זכאים להירשם למכללה בעלי ציון 
 

 חישוב ממוצע ציוני תעודת הבגרות לצורך דירוג 2.2

 
בתעודת הבגרות. אין אפשרות להשמיט  אשרי הבגרות נכללים כל המקצועות החיצוניים בממוצע ציונ 2.3

ניתנות  ,. בחישוב ממוצעי הבגרות לצורך דירוג המועמדים21-מקצוע, גם אם מספר יחידות הלימוד גדול מ
 תוספות ציון )בונוס( לנבחנים ברמות מוגברות במקצועות רלוונטיים.

 בתעודת בגרות תוספת ציון )בונוס( לבחינות
 לבעלי תעודת בגרות ישראלית יינתנו תוספות ציון )בונוס( במקצועות שבהם נבחנו ברמות מוגברות. 

 מקצועות מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית. בומעלה  "ליח 4עיוני: הבמסלול 
 . יותרו "ליח 5מקצועות של בטכנולוגי: הבמסלול 

 עמדים למחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה.מדעי החיים יינתנו רק למובתוספות ציון בכימיה ו
 .82.5-יהפוך ל 70נקודות; לדוגמה, ציון  12.5יח"ל, תינתן תוספת של  4לציון בחינה ברמה של 

 .95.0-יהפוך ל 70נקודות; לדוגמה, ציון  25.0יח"ל, תינתן תוספת של  5לציון בחינה ברמה של 
 מקבלים את תוספת הציון. לפחות במקצועות שבעבורם 60תוספת בונוס מותנית בציון 

 שיטת חישוב הממוצע המשוקלל
 .(לעיל מפורטכ)יש לחבר לציונים את התוספות  (1)

 יש לכפול את הציון במספר יחידות הלימוד. (2)

 יש לחבר את המכפלות ולסכמן. (3)

 יש לחלק את סכום המכפלות בסכום יחידות הלימוד. (4)



 

 ציון הֶסֶכם )ציון ההתאמה(   2.4
המורכב בהתאמה מממוצע ציוני הבגרות )כולל בונוסים( ומהציון  ,ה סופיציון קבל הוא ציון הֶסֶכם

 ם המינימלי לקבלה ללימודים נקבע בהתאם לדרישות המחלקה.כֶ הפסיכומטרי. ציון הסֶ 
 

 חישוב ציון הֶסֶכם
 .6-יש לכפול את הממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות שהתקבל ב (1)

 ית.יש לחבר את המכפלה עם ציון הבחינה הפסיכומטר (2)

 . התוצאה שתתקבל היא ציון הֶסֶכם.2-יש לחלק את הסכום ב (3)

 

 : הבחינה הפסיכומטרית3פרק 

 כללי 3.1
ציון הבחינה תקף לצורכי דיון  המרכז הארצי לבחינות והערכה. נערכת ע"יבחינת הכניסה הפסיכומטרית 

בחן במועד המתאים לו, שנים ממועד הבחינה. לפיכך, כל מועמד יכול להקדים ולהי 10בקבלת המועמד במשך 
ותוצאות בחינתו ישמשו אותו בכל התקופה האמורה. חובת הגשה של תוצאות בחינה פסיכומטרית תקפה 

תיכונית ובין אם נרשמו לשנה מתקדמת. על מועמד -חלה על כל המועמדים, בין אם הם בעלי השכלה על
ן להיבחן לצורך דיון בקבלה להמציא את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית באופן עצמאי. המועד האחרו

 לשנה"ל הקרובה הוא יולי.
 

 הרשמה לבחינות הפסיכומטריות   3.2

ומתבצעת ישירות במרכז  ,ההרשמה למכללה הליךההרשמה לבחינות הפסיכומטריות היא הליך נפרד מ
הארצי לבחינות והערכה. ערכת ההרשמה לבחינה כוללת טופס הרשמה, דף נוהלי הרשמה וחוברת הסברים 

 (. 3.3ודוגמאות. חוברת ההסברים מוצעת בכל השפות בהן ניתן להיבחן בבחינה הפסיכומטרית )ראו סעיף 

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, 
www.nite.org.il  

שיעור התשלום ואופן (. במרוצת השנהדמי בחינה )ששיעורם עשוי להשתנות הנרשמים לבחינה חייבים ב
למרכז הארצי לבחינות ולהערכה )בהרשמה דרך הדואר(, מפורטים בטופס התשלום, וכן משלוח הטופס 

 ההרשמה לבחינה.  יש לקרוא היטב את דף נהלי ההרשמה לפני מילוי טופס ההרשמה לבחינה. 

 

 ר בהנדסה: הנדסאים לקראת תוא4פרק 
הנדסאים המבקשים להשלים לימודים לתואר בהנדסה, מתקבלים למסלול הלימודים הרגיל לתואר בהנדסה 
ומקבלים פטור מקורסים בלימודי הנדסה בהתאם לקורסים וציוניהם בלימודי הנדסאות. מספר הנקודות 

נ"ז של  10)מתוכם  תנקודות זכו 40המקסימלי לפטור שונה ממחלקה למחלקה, ובכל מקרה אינו עולה על 
. מספר הנקודות לפטור שמקבל כל מועמד מותנה בהרכב הקורסים שלמד בלימודי לימודים כלליים(

 ההנדסאות ובציוניו בקורסים אלה.
הלימודים  ויותר לפני תחילתשנלמדו במהלך שש שנים  אקדמיים-לא יינתן פטור בעבור לימודים לא

 האקדמיים.
 

 ת חשמל ואלקטרוניקהלימודי השלמה במחלקה להנדס
הנדסאים מדופלמים המתקבלים ללימודי השלמה במחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, לומדים לימודי 
השלמה הכוללים קורסים מדעיים )מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית( בנוסף לקורסים אחרים לפי דרישות 

 המחלקה.
 לה הכלליים המפורטים למטה(:תנאי הקבלה ללימודי השלמה להנדסאים )בנוסף לתנאי הרישום והקב

 יח"ל בפיזיקה. 5לפחות בבגרות  75ציון  .1

 לפחות ברכיב האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית. 90ציון  .2

 * ניתן להשלים תנאים אלו במהלך הקיץ שלפני תחילת הלימודים.
 לאחר שעמדו בהצלחה בדרישות לימודים אלה, מצטרפים הסטודנטים באופן מלא ללימודי הנדסה.

נדסאים המגיעים להישגים גבוהים בשנה"ל הראשונה, מקבלים פטור מקורסים בלימודי הנדסה בהתאם הה
נקודות זכות;  35 למקצועות הלימוד וציוניהם בלימודי הנדסאות. מספר הנקודות המקסימלי לפטור הוא 

ות ובציוניו מספר הנקודות לפטור שמקבל כל מועמד, מותנה בהרכב הקורסים שלמד במסגרת לימודי הנדסא
 בהם. הסטודנטים ישתלבו בלימודי ההנדסה בהתאם לתכנית לימודים אישית שתיקבע להם.

http://www.nite.org.il/
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 תנאי רישום וקבלה כלליים

 רשאי להגיש מועמדות ללימודים בהנדסה מי שעומד בכל התנאים האלה:
 בעל תעודת בגרות ישראלית

ראו  -ולל תנאי הקבלה המחלקתיים (, כ.B.Scתנאי הקבלה זהים לתנאי קבלה ללימודים לתואר ראשון )
 פירוט בפרק תנאי הקבלה.     

 בעל תעודת הנדסאי
  .לפחות 80הנדסאי מדופלם שסיים את לימודי ההנדסאות בציון ממוצע משוקלל של 

 הממוצע המשוקלל מחושב כדלקמן:
 משקל לממוצע הציונים הפנימיים. 40%
 הגנת פרויקט. משקל לממוצע ציוני המבחנים החיצוניים וציון 60%

 יש להציג דיפלומה וגיליון הציונים הנספח לה.
 

 סיווגם ייקבע עפ"י התוצאות באנגלית. -/אמיר/אמיר"םבעלי ציון פסיכומטרי
 תשלום דמי הרשמה

 כל מועמד חייב בתשלום דמי הרשמה.
אם לא  התשלום תקף לשנה אחת בלבד, ואינו ניתן להעברה משנה לשנה. דמי הרשמה אינם מוחזרים, גם 

 התקבל המועמד ללימודים או ביטל הרשמתו.
 

 יינתנו עבור קורסים שנלמדו -פטורים להנדסאים
 במהלך  שש שנים שקדמו לתחילת הלימודים האקדמיים.

 
 

 בעלי תעודת בגרות מוכרת מחו"ל נדרשים לעבור בחינות כניסה:
 

ציון עובר בבחינות הכניסה בהתאם לדרישת  יח"ל 4מתמטיקה 
 המחלקה.

 לפחות 60ציון  עברית רמה ג'
 מבחן סיווג יח"ל 4אנגלית 
 לפחות 60 יח"ל 3כימיה 

 לפי דרישות המחלקות פיזיקה
 

    
          

 .אם הציון נמוך מהנדרש, אך הכמותי גבוה להציג לוועדת קבלה 
 
 

 
 
 
 

     



 



 

 

 תנאי קבלה לתכנית מצוינות:. 5פרק 
 

 בין ארבעת התנאים:חייבים להתקיים לפחות שלושה מ
  לפחות. 90יח"ל בציון  5מתמטיקה 

 ( בציון  5הגברה במקצוע מדעי או טכנולוגי )לפחות. 90יח"ל 

  630סכם מינימלי של. 

  680פסיכומטרי מינימלי של. 

 
 רמות סיווג לקורסי אנגלית:

 184 – 170 –אנגלית קורס "טרום בסיסי"  סיווג לאנגלית ע"פ פסיכומטרי/ אמיר"ם
 199 – 185 –אנגלית קורס "בסיסי"  84 – 70 – "טרום בסיסי"ת קורס אנגלי

 219 – 200 –אנגלית קורס "מתקדמים א"  99 – 85 –אנגלית קורס "בסיסי" 
 233 – 220 –אנגלית קורס "מתקדמים ב"  119 – 100 –אנגלית קורס "מתקדמים א'" 
 ומעלה 234מציון  –פטור מאנגלית  133 – 120 –אנגלית קורס "מתקדמים ב'" 

  ומעלה 134מציון  –פטור מאנגלית 
 לפחות 60ציון עובר בקורסי אנגלית הוא 

 *כל תכניות הלימודים )להוציא אלקטרוניקה(
 חובת מעבר קורס אנגלית טרום בסיסי לפני תחילת הלימודים

 ** אלקטרוניקה
 חובת מעבר קורס אנגלית טרום בסיסי/בסיסי לפני תחילת הלימודים

 הקורסים יתקיימו בקיץ לפני תחילת הלימודים
 לסמסטר אביב לא יוכלו להירשם מועמודים שאינם עומדים בתנאי המינימום באנגלית

 
 



 

 נספח ג'
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 נספח ד' 

 
 

 



 

 נספח ה'

      
 תאריך:___________         
         

 
 ___________מספר זהות      לכבוד

 ___________ן בביתטלפו     _________ שם מלא
 ___________כתובת

   _____________עיר
 ___________מיקוד

 
 ג'/ א"נ,

 
  

 מועמדותך ללימודים במכללה  הנדון:
 
 

 עדת הקבלה דנה במועמדותך ללימודים במכללהוהריני להביא לידיעתך, כי ו
  _____________, והחליטה לא לקבלך ללימודים במחלקה__________לשנת הלימודים 

 ענף מלא.
 

     ____________מצ"ב הודעת קבלה לעדיפות הבאה בה בחרת_ 
 

 אנו ממליצים בפניך להציג מועמדותך ללימודי הנדסאות, מצ"ב טופס הרשמה 

  

 
 

 
אם בכוונתך לנסות שוב להתקבל לעדיפות הראשונה בה בחרת, אנו ממליצים לך 

בדוק את האפשרויות לפנות לייעוץ במכינה הקדם אקדמית במכללה כדי ל
 לשיפור נתוני הקבלה שלך.

 

 

 
___________________________________________________ 

   

 אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך.
 

   הערות:__________________________________________________
 

            __________________________________________________ 
 

        
 בברכה,                           

 
 

 רעיה לוטן                                       
 מזכיר  אקדמי                                   

 
 

  מנהל המכללה להנדסאים-העתק: מר משה זיו 
 מנהלת המכינה   -גב' אורית יוסף            

 



 

 'ונספח 
 

 

 

 

 __________ וטומטיים לשנה"לתנאי קבלה א
 

 המחלקה ל _______________________________

 

 פסיכומטרי

 
 לפחות 550 פסיכומטרי כללי

 או
  לפחות 550פסיכומטרי בדגש כמותי 

 ממוצע דיפלומה ___________

 

 בגרות
 

 ממוצע בגרות גולמי מינימלי ___________________

 ___________ממוצע בגרות משוקלל )כולל בונוסים( _

 

 יח"ל _________________ 5ציון בגרות במתמטיקה 

 יח"ל_________________ 4ציון בגרות במתמטיקה 

 

 יח"ל ___________________ 5ציון בגרות בפיזיקה 

 יח"ל ___________________ 3ציון בגרות בפיזיקה 

 

 __________הערות: _____________________________________________________

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 חתימת הרמ"ח _______________________________  תאריך______________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 'זנספח 

 טופס בקשה לוועדת חריגים
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרטי המבקש/ת:
 

 ____________ ת"ז: ___________ שם פרטי:____________  שם משפחה: _
 

 כתובת: ___________________________
 

 טלפון בבית: __________________טלפון נייד: _____________________
 

 תאריך לידה: __/__/__  ארץ לידה: ____________ תאריך עליה: _________
 

 _______מעוניין ללמוד במחלקה: _________________________________
 

 תאריך הגשת הבקשה:  __/ __/__
 

 סיבת הפנייה לוועדת חריגים:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 פרטים על אבחון קודם : )יש לצרף צילום של האבחון(

 תאריך האבחון: _______________________ .1

 _גורם מאבחן: ________________________ .2

 
 

שבידם אבחון  מועמדים רשאים להגיש בקשה לוועדת חריגים רק 
ושלא קיבלו התאמות בבחינה  המעיד על לקות למידה  מגורם מוסמך

 הפסיכומטרית



 

 פרטים על הבחינה הפסיכומטרית: )יש לצרף אישור של הבחינה הפסיכומטרית(

נת? מספר הפעמים שנבח .1

_____________________________________________________ 

 מועדי הבחינות: .2

________________________________________________________ 

 באיזו שפה נבחנת בפרק חשיבה מילולית?________________________ .3

 באיזו שפה נבחנת בפרק חשיבה כמותית?________________________  .4

 שת בקשה לקבלת התאמות בבחינה פסיכומטרית? כן/לאהאם הג .5

 האם קיבלת התאמות בבחינה הפסיכומטרית? כן/לא .6

אם ניתנו התאמות במספר מועדים אנא פרט באלו מועדים ואילו התאמות  .7

ניתנו?____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________ 

 

)אם נבחנת מספר פעמים פרט לגבי כל מועד( :  –ציון כללי בבחינה הפסיכומטרית  .8

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 _א. ציון בפרק כמותי:___________________________________       .9

 ציון בפרק מילולי: __________________________________ .ב

 ____________________ציון בפרק אנגלית: ______________ .ג

 

 פרטים על בחינות הבגרות: )יש לצרף צילום של תעודת הבגרות(

 כן /לא. האם קיבלת התאמות בבחינות הבגרות? .1

אלו התאמות אושרו לך ?  .2

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

באלו בחינות השתמשת בהתאמות שאושרו לך? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

  


